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KORT BEGRUNDELSE

I forbindelse med aftalen om den finansielle ramme for perioden 2007-2013, der blev indgået 
i 2006, besluttede medlemsstaterne at afsætte mere end en tredjedel af budgettet til 
regionalpolitiske foranstaltninger med den overordnede målsætning at implementere 
principperne om samhørighed og solidaritet mellem de mere og de mindre udviklede regioner 
i EU.

I betragtning af, hvor omfattende og komplekst det regionalpolitiske område er, og hvor 
massive finansielle midler det understøttes af, er det afgørende, at der indføres effektive 
metoder til overvågning de strukturpolitiske foranstaltningers gennemførelse på regionalt plan 
og evaluering af de gennemførte foranstaltningers effektivitet.

Effektiv overvågning og evaluering forudsætter, at der foreligger pålidelige statistikker, der er 
så omfattende som muligt.

Det skal ligeledes understreges, at det, hvad angår samhørighedspolitikken og 
strukturfondenes gennemførelse, er yderst vigtigt, at tilvejebringe statistiske data, der gør det 
muligt at udarbejde oversigter på EU-plan, medlemsstatplan og regionalt plan.
Desuden bør de statistiske oplysninger ikke blot være nøjagtige og udtømmende, men også 
dække alle dele af Den Europæiske Union og en tilstrækkelig lang tidsperiode med 
kontinuerlig indsamling af data, således at situationerne i de enkelte regioner kan 
sammenlignes, og de processer, regionerne gennemgår, kan evalueres.
Det er f.eks. ikke acceptabelt, at kortsigtede prioriteringer eller midlertidige organisatoriske 
problemer kan føre til, at indsamlingen af sådanne data suspenderes i perioder, eftersom det 
på mellemlang sigt blot vil betyde, at man får et ufuldstændig eller fragmenteret billede af 
situationen.
Vi vil kun kunne evaluere regionaludviklingens reelle omfang og samhørighedspolitikkens 
rolle i denne forbindelse, hvis vi har adgang til pålidelige og fuldstændige statistikker.
Det vil gøre det muligt at foretage en mere nøjagtig evaluering af de enkelte foranstaltningers 
effektivitet og således gøre fremtidige foranstaltninger mere målrettede og optimere deres 
effektivitet og virkning.

Det skal bemærkes, at den information, der frembringes ved hjælp af de statistiske 
analysemetoder, der i dag anvendes på det regionalpolitiske område, og som tager 
udgangspunkt i de gældende statistiske NUTS-enheder, ikke altid er fuldstændig pålidelig. 
Det skyldes især, at der angives gennemsnitlige data for regioner, hvor det økonomiske 
udviklingsniveau er klart højere i hovedstaden end i regionens øvrige områder. Der er 
objektive beviser herfor baseret på anvendelsen af mindre territoriale statiske enheder og 
bakket op af det, man kan konstatere ved selvsyn. Det er derfor vigtigt at gøre en indsats for at 
sikre, at statistikkerne tegner et sandfærdigt billede af den økonomiske situation.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) I overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 322/97 bør Fællesskabet, for at det kan 
udforme, gennemføre, overvåge og evaluere 
sin politik, rettidigt have rådighed over 
statistiske oplysninger, der er 
sammenlignelige mellem medlemsstaterne, 
ajourførte, pålidelige, relevante og 
udarbejdet så effektivt som muligt.

(2) I overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 322/97 bør Fællesskabet, for at det kan 
udforme, gennemføre, overvåge og evaluere 
sin politik, rettidigt have rådighed over 
statistiske oplysninger, der er 
sammenlignelige mellem medlemsstaterne 
og de enkelte EU-regioner, ajourførte, 
pålidelige, relevante og udarbejdet så 
effektivt som muligt.

Begrundelse

Denne tilføjelse skal sikre, at de foreliggende statistiske oplysninger giver mulighed for at 
udarbejde komparative oversigter på både nationalt og regionalt plan, hvilket er en 
forudsætning for en pålidelig evaluering af samhørighedspolitikkens effektivitet.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4

(4) Den specifikke metode til udarbejdelse af 
EF-statistikker kræver et særligt snævert 
samarbejde inden for et statistisk system, der 
udvikles i Fællesskabet gennem Udvalget 
for det Statistiske Program, som er nedsat 
ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom2, 
med hensyn til tilpasning af systemet, særlig 
gennem udstedelse af de retsakter, som er 
nødvendige for udarbejdelsen af de nævnte 
EF-statistikker. Der skal desuden tages 
hensyn til de byrder, der pålægges 
respondenterne, hvad enten der er tale om 
virksomheder, offentlige enheder (statslige 
og kommunale), husstande eller 

(4) Den specifikke metode til udarbejdelse af 
EF-statistikker kræver et særligt snævert 
samarbejde inden for et statistisk system, der 
udvikles i Fællesskabet gennem Udvalget 
for det Statistiske Program, som er nedsat 
ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom3, 
med hensyn til tilpasning af systemet, særlig 
gennem udstedelse af de retsakter, som er 
nødvendige for udarbejdelsen af de nævnte 
EF-statistikker. Der skal desuden tages 
hensyn til de byrder, der pålægges 
respondenterne, hvad enten der er tale om 
virksomheder, offentlige enheder (statslige, 
regionale og kommunale), husstande eller 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
3 EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
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enkeltpersoner. enkeltpersoner.

Begrundelse

Den manglende henvisning til de regionale enheder som respondenter er sandsynligvis blot 
en forglemmelse. Dette kan dog give anledning til misforståelser, hvorfor den bør tilføjes.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, stk. 1

1. Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske statistikker 
med henblik på at udarbejde og formidle 
harmoniserede EF-statistikker af høj kvalitet 
og sikre, at det europæiske statistiske system 
som helhed fungerer korrekt. De nationale 
myndigheder og Fællesskabets 
statistikmyndighed sørger for:

1. Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske statistikker 
med henblik på at udarbejde og formidle 
harmoniserede EF-statistikker af høj kvalitet 
og sikre, at det europæiske statistiske system 
som helhed fungerer korrekt under behørig 
hensyntagen til behovet for at sikre rettidig 
levering af de nødvendige statistiske data. 
De nationale myndigheder og Fællesskabets 
statistikmyndighed sørger for:

Begrundelse

Der bør gøres opmærksom på behovet for, at medlemsstaterne sikrer en rettidig levering af 
statistiske oplysninger, eftersom det er en forudsætning for, at det europæiske statistiske 
system kan fungere tilfredsstillende.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) at sikre, at de statistikker, der 
udarbejdes, er af en standard, der gør EF-
statistikker fuldt ud sammenlignelige med 
internationale statisktikker.

Begrundelse

Statistikkernes sammenlignelighed bør sikres på EF-plan såvel som i relation til 
internationale økonomiske data, således at det bliver muligt at foretage mere nøjagtige 
evalueringer af den reelle situation i Den Europæiske Union, dens medlemsstater og dens 
regioner i forhold til deres konkurrenter på verdensplan.

Ændringsforslag 5
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Artikel 4, stk. 1

1. Programmet skal sikre fortsat statistisk 
støtte til beslutninger og evalueringer på 
Fællesskabets aktuelle politikområder og 
levere statistik støtte til alle yderligere krav, 
der opstår i forbindelse med Fællesskabets 
nye politikinitiativer.

1. Programmet skal sikre fortsat statistisk 
støtte til beslutninger og evalueringer på 
Fællesskabets aktuelle politikområder og 
levere statistik støtte til alle yderligere krav, 
der opstår i forbindelse med Fællesskabets 
nye politikinitiativer med særligt vægt på de 
statistiske oplysningers pålidelighed, 
kvalitet og sammenlignelighed.

Begrundelse

Denne tilføjelse skal sikre, at de statistiske oplysninger, der tilvejebringes, giver mulighed for 
at udarbejde nøjagtige komparative oversigter til evaluering af samhørighedspolitikkens 
effektivitet.

Ændringsforslag 6
Artikel 4, stk. 2

2. Kommissionen tager ved udarbejdelsen af 
de årlige statistiske arbejdsprogrammer 
hensyn til de udarbejdede statistikkers 
omkostningseffektivitet og sikrer en løbende 
revidering af de statistiske prioriteringer 
med det formål at udnytte medlemsstaternes 
og Kommissionens ressourcer bedst muligt 
og begrænse indberetningsbyrden.

2. Kommissionen tager ved udarbejdelsen af 
de årlige statistiske arbejdsprogrammer 
hensyn til de udarbejdede statistikkers 
omkostningseffektivitet og sikrer en løbende 
revidering af de statistiske prioriteringer 
med det formål at udnytte medlemsstaternes 
og Kommissionens ressourcer bedst muligt 
og begrænse indberetningsbyrden, idet den 
dog sørger for at sikre kronologisk 
kontinuitet i de indsamlede data..

Begrundelse

Denne tilføjelse skal sikre kronologisk kontinuitet i de indsamlede data og sikre, at disse data 
dækker så lang en periode, at de processer, regionerne gennemgår, kan evalueres. Disse 
oplysninger er af grundlæggende betydning for en evaluering af samhørighedspolitikkens 
effektivitet.


